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Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của LB Nga ngày 16/5
cho biết nước này đã ghi nhận thêm 9.200 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 83 chủ thể liên
bang trong 24 giờ qua.

Con số trên thấp hơn so với mức 10.598 ca được ghi nhận một ngày trước đó, nâng tổng số
người nhiễm tại LB Nga lên 272.043 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ
ngày 2/5. Trong số các ca mới, có 44,8% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại
một bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 14/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, đã có thêm 4.940 người hồi phục, nâng tổng số người khỏi bệnh tại Nga lên
63.166 người. Số ca tử vong đã tăng thêm 119 ca lên 2.537 ca. Đây là số ca tử vong trong ngày
cao nhất từ trước đến nay. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm SARS-CoV-2
nhiều nhất, song số ca mới đã giảm hẳn - chỉ 3.505 ca so với khoảng 5.000 ca ghi nhận trong
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ngày hôm trước, nâng tổng số người nhiễm tại thủ đô lên 138.969 ca.

Trong một ngày qua, tại Moskva đã có thêm 1.470 người khỏi bệnh, nâng tổng số người hồi
phục lên 26.032 người. Số ca tử vong đã tăng thêm 74 ca lên 1.432 ca. Các địa phương khác
ghi nhận nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua lần lượt là tỉnh Moskva với 937 ca;
thành phố St. Petersburg với 525 ca; tỉnh Nizhny Novgorod với 229 ca.

Trong khi đó, Trung tâm báo chí Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h00 sáng ngày 16/5, nước
này đã ghi nhận thêm 528 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại đây lên 17.858
ca. Trong 24 giờ qua, đã có 21 người tử vong tại Ukraine, nâng tổng số ca tử vong lên 497 ca.
Số bệnh nhân hồi phục và xuất viện đã tăng thêm 433 người lên 4.906 người. Đây là lần đầu
tiên Ukraine có số bệnh nhân phục hồi trong ngày cao như vậy.

Tính đến sáng 16/5, các địa phương có số người nhiễm cao nhất gồm tỉnh Chernivtsi với 2.647
ca; thủ đô Kiev với 2.221 ca; tỉnh Ivano-Frankivsk với 1.200 ca. Ngoài ra, hai tỉnh có đông
người Việt sinh sống là Odessa và Kharkiv lần lượt ghi nhận 734 và 773 ca dương tính với virus
SARS-CoV-2.

Tại Belarus, Bộ Y tế dẫn số liệu thống kê đến ngày 15/5 cho biết nước này đã ghi nhận tổng
cộng 27.730 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 958 ca so với 1 ngày trước đó. Trong 1
ngày qua cũng có thêm 5 ca tử vong, đưa tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 lên 156
người. Số bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện là 8.807 người.
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Theo báo Tin tức.
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